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3.1 Opbygning af plan for risikobaseret dimensionering 

3.1.1 Opbygning 

Plan for risikobaseret dimensionering er sidste fase i Sydøstjyllands Brandvæsens Plan for risiko-

baseret dimensionering. Planen består af fire faser bestående af; delrapport 0: lovgivning og 

grundlag, delrapport 1: Risikoidentifikation, delrapport 2: Analysefase og delrapport 3: Forslag til 

plan for risikobaseret dimensionering for Sydøstjyllands Brandvæsen.  

Planen for risikobaseret dimensionering skal ses som en helhed, hvor alle fire delrapporter tilsam-

men udgør planen. De enkelte delrapporter kan bruges individuelt.  

3.1.2 Anvendelse 

Plan for risikobaseret dimensionering er opbygget af følgende overordnede afsnit: 

- Risikoprofil 

- Forebyggende aktiviteter 

- Opbygning af det operative beredskab 

- Ledelse 

- Øvelse og uddannelse 

- Øvrige områder 

- Robusthed 

- Opsummering 

- Bilag 

Afsnittene indeholder primært de delkonklusioner, som danner grundlag for det fremtidige service-

niveau for Sydøstjyllands Brandvæsen. Forudsætninger og baggrundsmateriale findes i de øvrige 

delrapporter. 

3.2 Risikoprofil 

Sydøstjyllands Brandvæsens risikoprofil er en beskrivelse på baggrund af indsamling og analyse af 

data. Den indsamlede data giver et solidt grundlag for de beredskabsfaglige vurderinger, som leder 

hen til de indstillinger, der er angivet under Punkt 6 Opsummering af valgmulighederne. De væ-

sentligste data er gengivet nedenfor. 

3.2.1 Risikoobjekter 

Eksempler på risikoobjekter i hele slukningsområdet (der henvises i øvrigt til Bilag 1.1): 

Virksomheder i form af:  

Amcor Flexibles, Hamlet Protein, Air Liquide, Danish Crown, Østbirk Bygningsindustri, DSV, Reitan 

Distribution, Guldager Energi, Super Dækcenter, Spedalsø Autolak, Normal, Velterm, Envases Eu-

rope, Jackon Danmark, Aeropak, Daka Biodiesel, Polyprint og Palsgaard. 
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Uddannelsesinstitutioner i form af:  

Hulvej Skole, Horsens Statsskole, Learnmark Vejlevej, VIA University College, Løsning Skole, Hor-

sens Byskole, Langmarkskolen og Bygholm Landbrugsskole. 

Kulturelle værdier i form af: 

Tamdrup Bisgård, Løndal Gods, Julianelyst Gods, Boller Slot, Industrimuseet, Horsens Kunstmu-

seum, Rosenvold Gods, Bjerre Arrest, Tamdrup Kirke, Mattrup Gods, Glud Museum, Hjortsvang 

Museum og Gudenåmuseet.  

Større forsamlingssteder i form af: 

Pejsegården, Hemingways, Fængslet, Megascope, Forum Horsens, Casa Arena, Restaurant 

Wulff, Håndværkerforeningen og Hekkenfeldt.  

Trafikinfrastruktur i form af: 

Længdebanen Aarhus-Fredericia, Motorvej E45, ADR-transporter, skib ved kaj (herunder Endelave 

Færgen) og bustransport. 

Steder med mange dyr i form af: 

Kværnbækgård Ridecenter, Brædstrup Rideklub, Davdingvej 16 (kvægbesætning), Tyrstingvej 39 

(svinebesætning), Hedensted Rideklub, Skovby og Skovly Hestepension og Julianelyst. 

Særlige arrangementer i form af: 

Dyrskue, Mosstock Musikfestival, Horsens Middelalderfestival, store koncerter, Horsens Kræm-

mermarked, Juelsminde Havnefest og spejderlejre.  

3.2.2 Geografisk placering af udrykninger  

Digitale kort i form af GIS (Geografisk Informations System) er blevet brugt som et centralt værktøj 

til at få overblik over, hvor i kommunen de forskellige typer af hændelser sker, og hvor risikoobjek-

terne er placeret.  

Alle anvendte kort er gengivet i bilag 1.2.
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Figur 1) Alle alarmer 2016 – 2019 med GEO-kodning 

Koncentration af udrykninger: Der har i perioden 2016 til 2019 været udrykninger til det meste af 

slukningsområdet, men den største klynge af udrykninger er i Horsens og Hedensted, med tilfø-

jelse af mindre klynger i de øvrige mindre byer. 

Blinde alarmer forekommer primært i Hedensted og Horsens industriområder, men også i Juels-

minde, Hornsyld, Uldum, Østbirk, Gedved og Lund. 

Miljøopgaver forekommer mest i Horsens by, derudover er mange af opgaverne placeret på de to 

store veje, hovedvejene 13 og 53, samt hovedvej 30, Vestvejen og ikke mindst motorvej E45. 

Redningsopgaver i området følger, som miljøopgaverne, de trafikale knudepunkter i området. Op-

gaverne er således primært placeret i Hedensted og Horsens, men også Brædstrup og Juelsminde 

har en relativ stor andel af redningsopgaver. 

Brandopgavernes geografiske fordeling følger typisk byernes placering. Også de mindre byer så-

som Gedved, Hovedgård, Østbirk og Uldum er relativt repræsenteret. 
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3.2.3 Overordnet om udrykninger i Sydøstjyllands Brandvæsen  

Udrykningerne i Sydøstjyllands Brandvæsens dækningsområde fordeler sig med 56% reelle, 43% 

blinde og 1% falske alarmer. Dette er afviger minimalt fra landsgennemsnittet i perioden, hvor 55% 

er reelle alarmer, 43% er blinde og 2% er falske alarmer.  

Alarmtype 2016 2017 2018 2019 I alt 

Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % 

Reelle 584 61 542 58 573 58 451 49 2150 56 

Blinde 355 37 391 42 415 42 469 51 1627 43 

Falske 16 2 7 0 7 0 2 0 32 1 

I alt  955 100 940 100 992 100 922 100 3809 100 

Tabel 1) Fordeling af alarmer på reelle, blinde og falske alarmer 

Der har i perioden været gennemsnitligt 952 udrykninger pr. år i Sydøstjyllands Brandvæsens dæk-

ningsområde svarende til 2,6 udrykninger pr. døgn. Antallet af udrykninger og alarmtypen ligger 

forholdsvis stabilt i perioden. 

Det svarer til 0,007106 alarmer pr. indbygger pr. år svarende til en alarm for hver 142. indbygger pr. 

år. Landsgennemsnittet, i perioden januar 2016 - december 2018, er 0,007241 alarmer pr. indbygger 

pr. år svarende til en alarm pr. år for hver 142. indbygger.  

År 2019 afviger fra gennemsnittet i de foregående år, ved at der ses en stigning i antallet af blinde 

alarmer i 2019 og et tilsvarende fald i antallet af reelle alarmer. Det har ikke været muligt at finde en 

konkret årsag til stigningen, da denne fordeler sig jævnt over året og tilsluttede ABA anlæg. Men 

denne udvikling følges naturligvis nøje. 

3.2.4 Fordeling på opgavetype  

Indsatserne fordeler sig på de forskellige typer af opgaver på følgende måde: 

Opgave 
2016 2017 2018 2019 Gennemsnit 

Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Pr. md 

Brand 659 69,00% 651 69,30% 756 76,20% 698 75,70% 691 72,56% 57,58 

Redning 73 7,60% 87 9,30% 57 5,70% 44 4,80% 65,25 6,85% 5,44 

Miljø 173 18,10% 159 16,90% 110 11,10% 112 12,10% 138,5 14,54% 11,54 

Andet 50 5,20% 43 4,60% 69 7,00% 68 7,40% 57,5 6,04% 4,79 

I alt  955 100% 940 100% 992 100% 922 100% 952,25 100%   

  Tabel 2a) Alarmer fordelt på meldingsgrupper i perioden 1. januar 2016 – december 2019 
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3.2.5 Fordeling på meldingsgrupper  

Den største gruppe af alarmer er brand som udgør 72,56 % i gennemsnit af de samlede udkald.  

Ud af denne gruppe, udgør Bygningsbrand: 22,02%. I fordelingen under bygningsbrand er den 

største gruppe ”Bygningsbrand – Villa/rækkehus” som udgør 14,58% og herefter ”Bygningsbrand – 

Etageejendom” som udgør 4,93% 

3.2.6 Fordeling af direkte overførsler (ABA) 

Alarmtype 2016 2017 2018 2019 I alt 

Blinde 314 338 342 417 1411 

Reelle 49 40 39 41 169 

Falske 6 4 2 1 13 

I alt  369 382 383 459 1593 

Tabel 6b) Fordeling af direkte overførsler (ABA) 

3.2.7 Samtidige hændelser  

Samtidige hændelser er opgjort ved at sammentælle antal gange, der er kaldt ud til to alarmer sam-

tidigt hvert år. Alarmer, hvor der er kaldt to udrykninger til samme skadested, betragtes ikke som en 

samtidig hændelse og er sorteret fra. Der er i alt 62 gange pr. år, hvor der har været samtidige 

hændelser i hele dækningsområdet. Der er ikke nogle typiske sammenfald i hændelserne. Samtidig 

er det ganske få gange (2,5 gange pr. år i gennemsnit), hvor der har været mere end to samtidige 

hændelser. Kun en gang i hele perioden har der været 4 samtidige hændelser, hvoraf de to har 

været med indsatsleder. 

Hændelserne er fordelt pr. år og beskrevet i ”Bilag 1.2 udrykningsanalyse” 

Samlet oversigt over samtidige hændelser 2016-2019 

  Brædstrup Hedensted Hornsyld Horsens Klakring Tørring 

Brædstrup 1 6 6 29 4 3 

Hedensted  8 3 42 5 12 

Hornsyld   2 18 2 2 

Horsens    61 17 26 

Klakring   I ALT   0 3 

Tørring       0 

Total       250 

Tabel 3) Oversigt over samtidige hændelser i alt 
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Hændelserne med to indsatser i samme område på samme tid (hvor stationen ikke er meldt klar og 

får en ny tur) er markeret med fed skrift. For deltidsstationerne sker dette relativt sjældent – mel-

lem 0 og 2 gange om året. Et så lavt antal skønnes acceptabelt i den samlede robusthed, særligt 

sammenholdt med den relativ korte responstid, som deltidsstationerne har i gennemsnit. Se bilag 

1.2 Udrykningsanalyse afsnit 2 Udrykning og responstider. 

For station Horsens er der sammenfald gennemsnitlig 15 gange om året. Stationen er dimensione-

ret til at kunne klare op til tre samtidige normale hændelser. Der er en intern operativ procedure, 

for at disponere station Hornsyld med tanksprøjte og HL+3 til 1-minutsdækning på stationen i Hor-

sens, hvis mere end 1. udrykningen er bundet af en opgave. ISL. kalder stationsdækning til station 

Horsens på alle udkald, hvor styrkerne er indsat, således 1-minutsdækningen i videst muligt om-

fang opretholdes. 
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3.2.8 Samtidige hændelser for indsatsledervagten 

For indsatsledervagten er der ligeledes lavet en analyse af, hvordan udrykningerne fordeler sig i 

forhold til omfanget af de hændelser, der er kaldt til. 

Udrykningerne er blevet fordelt ud fra følgende kriterier: 

- Kræver indsatsen en indsatsleder. Disse er registreret som ”Uden” og ”Med” 

- Er der tale om ABA alarmer eller 112 meldinger. 

- Er det indenfor eller udenfor administrationens almindelig arbejdstid. (Mandag – Fredag kl. 

08.00 – 15.30) 

Generelt set, så kan 33,62% af alle samtidige hændelser håndteres uden eller med én indsatsle-

der. 56,60% af de samtidige hændelser er hændelser, hvor mindst den ene er en ABA-alarm.  

Meldinger som involverer 2 samtidige 112-meldinger, altså hændelser der begge kræver en ind-

satsleder jf. pickliste-meldingen, forekommer i 24,26% af tilfældene. Dette svarer til ca. 14 hændel-

ser om året, hvoraf syv er udenfor arbejdstiden. 

Samtidige hændelser 2016 2017 2018 2019 I alt 

2 Uden ISL indenfor arbejdstiden 2 1 0 2 5 

2 Uden ISL udenfor arbejdstiden 1 1 3 3 8 

1 Uden / 1 Med indenfor arbejdstiden 3 6 6 6 21 

1 Uden / 1 Med udenfor arbejdstiden 1 2 5 3 11 

ABA / uden ISL, indenfor arbejdstiden 9 2 3 1 15 

ABA / uden ISL, udenfor arbejdstiden 2 2 10 5 19 

ABA / med ISL indenfor arbejdstiden 6 6 12 4 28 

ABA / Med ISL udenfor arbejdstiden 6 10 9 6 31 

2 ABA indenfor arbejdstiden 6 3 2 5 16 

2 ABA udenfor arbejdstiden 8 6 7 3 24 

2 med ISL indenfor arbejdstiden 9 9 4 6 28 

2 med ISL udenfor arbejdstiden 5 7 8 9 29 

Total 58 55 69 53 235 

Tabel 4) Samtidige hændelser i forhold til ISL 
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3.2.9 Tilkaldte assistancer 

Der har i perioden 2016 - 2019 været 52 indsatser med tilkald af assistance fra enten nabokommu-

ner eller Beredskabsstyrelsen. Der er flere indsatser, hvor der har været tilkaldt assistance fra 

både Beredskabsstyrelsen og nabokommuner. 

Assistance fra 2016 2017 2018 2019 GNS Total  

Beredskabsstyrelsen 2 3 12 5 6 22 

Trekant Brand 15 9 3 0 7 27 

Odder 0 0 1 0 0 1 

Nørre Snede 0 0 3 0 1 3 

Skanderborg 0 0 1 0 0 1 

Total  17 12 19 5 14 53 

Assistancerne fordeler sig med:  

Andet beredskab: 31 gange (Trekant Brand: 27 gange, Nørre Snede: 3 gange, Skanderborg 1 

gang, Odder 1 gang. Hertil skal det noteres, at det store antal assistancer fra Trekant Brand, skyl-

des, at Trekant Brand – det tidligere Vejle Brandvæsen varetog beredskabet i Hedensted Kom-

mune frem til 1. januar 2018. ”Specialkøretøjer”, dvs. drejestige, miljøvogn, redningsvogn, kemi-

vogn, dykkere og båd blev i perioden sendt fra stationen i Vejle.  

Efter 1. januar 2018 har der kun været 3 assistancer. Et tilfælde med en autosprøjte til stations-

dækning i Horsens, et tilfælde med assistance med sprøjte + tankvogn og endelig et enkelt tilfælde 

med en tankvogn. 

Beredskabsstyrelsen har været rekvireret til assistance 22 gange med følgende kapaciteter: 

Slukningsarbejde: 5 gange 

Kran: 11 gange 

Redning / Afstivning: 1 gang 

Lys / Luft: 3 gange 

Miljø (opsamlingskapacitet): 5 gange 

Dykkere: 1 gang 

 

Note: Ved flere udkald har der været rekvireret flere kapaciteter til samme indsats
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3.3 Forebyggende aktiviteter 

Opbygning af beredskabet i Sydøstjyllands Brandvæsen beskriver først opbygning af de forebyg-

gende aktiviteter og dernæst opbygning af det operative beredskab. 

3.3.1 Konkrete tiltag på det forebyggende område  

Formålet med den forebyggende indsats er at nedbringe de samlede samfundsøkonomiske konse-

kvenser ved hændelser, som involverer redningsberedskabet. Dette gøres generelt ved i endnu 

højere grad end nu at inddrage indsatstaktiske forhold i det forebyggende arbejde. Derved bliver 

der i forebyggelsen så vidt muligt taget højde for, at der kan laves en effektiv indsats, måtte dette 

blive nødvendigt. 

 

Konkret fastlægger lovgivningen en række forebyggende opgaver, som brandvæsenet varetager. 

Det er især brandsyn, brandteknisk byggesagsbehandling og udstedelse af tilladelser til arrange-

menter, overnatning, fyrværkeri mv. Brandvæsnet yder derudover sparring til kommunernes byg-

gesagsafdelinger. 

 

Brandvæsenet arbejder endvidere med at nedbringe antallet af blinde alarmer. Dette gøres især 

ved at tale med den enkelte anlægsejer/driftsansvarlige hver eneste gang brandvæsenet kaldes ud 

til en blind alarm. Derudover vil der i løbet af 2021 blive udarbejdet en opfølgningsprocedure til 

brug ved anlægsejeres opsætning af automatiske brandalarmeringsanlæg. 

 

Forebyggende er der også fokus på udbredelse og effekt af kampagner. I den forbindelse kan an-

vendes nationale kampagner, eksempelvis udarbejdet af Beredskabsstyrelsen og Danske Bered-

skaber. Lokale tiltag kan også benyttes, især ved anvendelse af sociale medier. Endvidere anven-

des sociale medier også til videregivelse af varslinger f.eks. om skybrud, storm eller lign. 

Visse forebyggelsestiltag er også målrettet en øget grad af selvhjælp i befolkningen. Dette handler 

f.eks. om opsætning af røgalarmer og kontrol af deres funktionsduelighed. 

 

Ovenstående samt øvrige forebyggelsestiltag beskrevet i bilag 2.5, prioriteres med udgangspunkt i 

risiko, konsekvenser og antal hændelser. Herefter indarbejdes forebyggelsestiltagene i strategi og 

brandvæsenets årshjul. Derved prioriteres forebyggende tiltag, så de giver størst samfundsøkono-

misk værdi, og der samtidig sikres sammenhæng mellem brandvæsenets forebyggende- og opera-

tive område. 
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3.4 Opbygning af det operative beredskab 

3.4.1 Dækningsområder i Sydøstjyllands Brandvæsen 

Fastsættelse af responstider er sket med udgangspunkt i bilag 1.2, Udrykningsanalyse, køretidsbe-

regninger og repræsentative faktiske responstider.  

 

Det er målet, at det operative beredskab overholder følgende responstider for basisenheder: 

 

 Hele dækningsområdet dækkes af nærmeste udrykningsenhed på max. 20 minutter 

 Områder med >500 indbyggere dækkes af nærmeste udrykningsenhed på max. 17 minutter 

 Områder med >1500 indbyggere dækkes af nærmeste udrykningsenhed på max. 15 minutter 

 Områder med >4000 indbyggere dækkes af nærmeste udrykningsenhed på max. 10 minutter 

Nedenstående tabel viser beregnede responstider for område i dækningsområdet. Ovenstående 

responstider er overordnede servicemål for responstider. 

By Befolkningstal 

Eksempler repræsentative og særlige 

risici (objekter/områder) 

Responstid 

Horsens 59449 Amcor, Regionshospitalet, Fængslet  10 minutter 

Hedensted 12014 Aeropak, Air Liquide  10 minutter 

Juelsminde 3990 Hotel Juelsminde Strand 10 minutter 

Brædstrup 
3637 

Brædstrup Rideklub, Gudenå Hospice, 
Pejsegården 

10 minutter 

Tørring 2960 BEWI 10 minutter 

Egebjerg 2770 Egebjerg Skole, Egebjerg Hallen 10 minutter 

Hovedgård 2423 P. Olesen og Sønner  15 minutter 

Gedved 2302 Danish Crown, Horsens Bioenergi 13 minutter 

Lund 2258 DSV 10 minutter 

Østbirk 2223 Julianelyst, Østbirk Bygningsindustri 15 minutter 

Hatting 1733 - 10 minutter 

Hornsyld 1601 EM-fiberglas 10 minutter 

Uldum 1420 JYSK, Uldum Højskole 15 minutter 

Lindved 1368 Fyrværkerigården 13 minutter 

Øster Snede 1192 DAKA Biodiesel 13 minutter 

Søvind 1107 - 13 minutter 

Rask Mølle 1095 - 15 minutter 

Daugård 1053 - 13 minutter 

Ølsted 900 - 13 minutter 

Ølholm 890 - 10 minutter 

Barrit 877 - 10 minutter 

Stouby 815 Vejlefjord Rehabilitering 13 minutter 

Nim 734 -  13 minutter 
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Glud 675 Glud Museum 13 minutter 

Åle 583 - 13 minutter 

Tvingstrup 548 - 13 minutter 

Snaptun 472 Endelave Færgefart  15 minutter 

Bjerre 458 Bjerre Gymnastik- og Idrætsefterskole 10 minutter 

Rårup 437 Rårup Flyveplads 13 minutter 

Sønder Vissing 433 - 10 minutter 

Stenderup 401 - 10 minutter 

Korning 389 - 13 minutter 

Sejet 345 - 10 minutter 

Haldrup 327 Stråtækte huse 13 minutter 

 

Forudsætningen for responstiden er, at det altid er nærmeste relevante ressource som tilkaldes. 

Det betyder, at der er indgået eller indgås aftaler med naboberedskaber jf. §13 i beredskabsloven, 

om dækning af delområder i Sydøstjyllands Brandvæsens dækningsområde.  

Der er indgået aftale med Trekant Brands døgnvagt på station Vejle om dækning af det sydligste 

område i Lindved og Daugaard. 

 

I nord er indgået aftale med Østjyllands Brandvæsen om dækning af Yding, Grumstrup og Vedslet. 

Mod vest er der aftale med Brand og Redning Midt Vest om dækning af område vest for Græd- 

Strup, ligesom der er aftale med Midtjysk Brand og Redning dækker området ved Løndal. 

 

Der er følgende områder, hvor udrykningstiden fortsat skal være i fokus: 

Det er, området ved Grumstrup og Vedslet der ligger nord/nordøst for Hovedgård, Yding som lig-

ger nord for Østbirk samt sydkysten af Juelsminde halvøen. Der er til disse områder udrykningsti-

der på mellem 15 og 17 minutter. 

 

Området ved Grumstrup og Vedslet er med hovedsageligt spredt bebyggelse. I området ligger de 

to mindre landsbyer med henholdsvis 243 indbyggere og 30 indbyggere. 

I området har der i perioden været 9 valide hændelser.  

Køretidsberegninger for Grumstrup by viser en responstid på 17 minutter for døgnvagt Horsens. 

Faktiske responstider i hele området for perioden viser den gennemsnitligt responstid på 17:34. 

Køretidsberegninger fra station Odder viser en responstid på 16 minutter til Grumstrup by. 

 

Området ved Yding består af spredt bebyggelse med 216 indbyggere. I området har der i perioden 

været 6 valide hændelser. 

Køretidsberegninger for området viser en responstid på 15 minutter til Yding by fra station Bræd-

strup.  

Faktiske responstider i hele området for perioden viser den gennemsnitligt responstid på 15:41. 
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Køretidsberegninger fra station Skanderborg viser en responstid på 14 minutter til Yding by. 

 

På sydkysten af Juelsminde halvøen ligger også spredt bebyggelse, men også Vejlefjord Hotel, 

Rosenvold Slot og Rohden Gods. Der har i perioden været 9 valide udrykninger i området. 

Køretidsberegningerne for området viser en responstid 15 minutter. Faktiske responstider for peri-

oden viser den gennemsnitligt responstid på 14.28. 

 

Nedenstående oversigt illustrerer udrykningsområdet for hele Sydøstjyllands Brandvæsens dæk-

ningsområde. Det navn der står først, er den station der er nærmest i det pågældende område. 

Navnet bagefter, er den station der er nærmeste supplements- eller assistanceenhed. 

Se køretidsberegninger i Bilag 2.4 Analyse af dækningsområdet.  

 

Eksempelvis betyder Brædstrup + Horsens at Bræstrup er primærenhed (basis- og supplements-

enhed) og Horsens er sekundærenhed (supplementsenhed). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Dækningsområde opdelt i udrykningszoner. 
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3.4.2 Brandstationer – bemanding 

For at opretholde kravet til udrykningstiden, vil der forsat være 8 brandstationer i Sydøstjyllands 

Brandvæsen. 

Det drejer sig om brandstationer i byerne: 

- Brædstrup 

- Horsens 

- Hedensted 

- Tørring 

- Hornsyld 

- Klakring 

- Endelave  

- Hjarnø 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1) Oversigtsbillede over fremtidig stationsplacering 
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Station Brædstrup 

Brandstationen i Brædstrup er en standard deltidsbrandstation uden specialer.  

Antallet af udrykninger ligger mellem 50 og 60 udrykninger. Stationen vil blive udrustet og beman-

det til at varetage de mest almindeligt forekommende hændelser. Der vil være udstyr til vareta-

gelse af basale frigørelsesopgaver. 

Brandstationen i Brædstrup er forpligtet til at stille med følgende bemanding og køretøjer: 

- 1 holdleder + 5 brandmænd, med en afgangstid på max. 5 minutter 

- 2 Basisenheder, HSE og Tanksprøjte (Tanksprøjten kan også anvendes som supplements-

enhed) 

Station Horsens 

Brandstationen i Horsens er en større brandstation med en kombination af frivillige, deltids- og 

fuldtidsansatte. Stationen har en central placering og yder støtte til nabostationer.  

Antallet af udrykninger ligger mellem 600 og 625 udrykninger. Stationen er udrustet og bemandet 

til at varetage almindeligt forekommende hændelser. 

 

På stationen er også placeret kemikalieberedskab, drejestige, udstyr til frigørelse LET og TUNG, 

kæderedning, redningsudstyr, bådberedskab og skæreslukker og CAFS. 

Brandstationen i Horsens er forpligtet til at stille med følgende bemanding: 

- 1 holdleder + 3 brandmænd, med en afgangstid på max. 1 minut 

- 1 holdleder + 7 brandmænd, med en afgangstid på max. 5 minutter 

- 2 frivillige med en afgangstid på max. 30 minutter 

- 3 Basisenheder, HSRE, Autosprøjte, Tanksprøjte 

- 5 Supplementsenheder, Tankvogne, Drejestige, Rednings og miljøvogn, Bådberedskab 

Station Hedensted 

Brandstationen i Hedensted er en standard deltidsbrandstation, med en central placering som 

støtte til nabostationer. Antallet af udrykninger ligger mellem 110 og 125 udrykninger. Stationen er 

udrustet og bemandet til at varetage de mest almindeligt forekommende hændelser.  

Derudover er stationen udstyret med CAFS og skæreslukker samt udstyr til varetagelse af frigø-

relse tung samt kæderedning.  

 

For at skabe et trygt og sikkert arbejdsmiljø og imødekomme krav og lovgivning i forhold til arbej-

det i højden, er der placeret en lift på stationen. Liften anvendes som arbejdsplatform og dispone-

res i hele dækningsområdet. 
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Brandstationen i Hedensted er forpligtet til at stille med følgende bemanding og køretøjer: 

- 1 holdleder + 5 brandmænd, med en afgangstid på max. 5 minutter 

- 1 Basisenhed, Tanksprøjte 

- 2 Supplementsenheder, Vandtankvogn og Lift  

Station Tørring 

Brandstationen i Tørring er en standard deltidsbrandstation, med speciale i vandforsyning. Derud-

over varetager stationen pt. brandslukning i en del af Trekantområdets Brandvæsens slukningsom-

råde. Antallet af udrykninger ligger samlet set mellem 110 og 125 udrykninger.  

 

Stationen er udrustet og bemandet til at varetage de mest almindeligt forekommende hændelser. 

Derudover udstyres stationen med CAFS, udstyr til etablering af udvidet vandforsyning, samt frigø-

relse-tung og kæderedning.  

 

Brandstationen i Tørring er forpligtet til at stille med følgende bemanding og køretøjer: 

- 1 holdleder + 5 brandmænd, med en afgangstid på max. 5 minutter 

- 1 Basisenhed, Tanksprøjte 

- 2 Supplementsenheder, Tankvogn og Slangetender 

Station Hornsyld 

Brandstationen i Hornsyld er en deltidsbrandstation uden specialer.  

Antallet af udrykninger ligger mellem 50 og 60 udrykninger. Stationen er udrustet og bemandet til 

at varetage de mest almindeligt forekommende hændelser. Der er udstyr til at varetage basale fri-

gørelsesopgaver ligesom tanksprøjten er udstyret med UHPS (Ultra High Pressure System).  

Brandstationen i Hornsyld er forpligtet til at stille med følgende bemanding og køretøjer: 

- 1 holdleder + 3 brandmænd, med en afgangstid på max. 5 minutter 

- 1 Basisenhed, Tanksprøjte 
 

Station Klakring 

Brandstationen i Klakring er en deltidsbrandstation uden specialer.  

Antallet af udrykninger ligger mellem 50 og 60 udrykninger. Stationen er udrustet og bemandet til 

at varetage de mest almindeligt forekommende hændelser. Der er udstyr til at varetage basale fri-

gørelsesopgaver ligesom tanksprøjten er udstyret med UHPS (Ultra High Pressure System).  

Brandstationen i Hornsyld er forpligtet til at stille med følgende bemanding og køretøjer: 

- 1 holdleder + 3 brandmænd, med en afgangstid på max. 5 minutter 

- 1 Basisenhed, Tanksprøjte 
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Sydøstjyllands Brandvæsen råder således tilsammen over følgende vagtsatte ressourcer: 

 1 indsatsleder 

 7 Holdledere 

 31 brandmænd 

 2 frivillige brandmænd  

 I alt 1+7+33 

 

Hertil kommer ikke vagthavende personale, som kan kaldes ved større hændelser. 

 5 indsatsledere  

 26 holdledere 

 60 brandmænd 

 12 frivillige brandmænd 

 12 frivillige indkvartering og forplejning 

 I alt 5+26+60+12+12 

 

I Bilag 2.3 Oplæg til kapacitetsniveau beskrives den vurderede maksimale indsatskapacitet på de 

analyserede scenarier. Alle scenarier vurderes at kunne håndteres med nuværende ressourcer 

samt eventuel assistance fra naboberedskaber, specialeberedskaber og/eller Beredskabsstyrel-

sen. 

 

Med stationsplaceringer, -bemanding og -bestykning, kan Sydøstjyllands Brandvæsen klare de fle-

ste af områdets hændelser. Sydøstjyllands Brandvæsen kan med ovenstående bestykning klare 

mindst 7 samtidige hændelser med egne styrker.  

Se Bilag 1.2 Udrykningsanalyse, for nærmere redegørelse omkring samtidige hændelser. 
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Sydøstjyllands Brandvæsen råder således over nedenstående køretøjer, mandskab og specialer:  

Station 
Udryknings-

størrelse 
Personelgruppe Køretøjer Tilknytning 

Horsens 

1 + 7  

   & 

1 + 5 

1 + 3 Fuldtid 

1 + 9 Tilkald  

(Frivillige / Deltid / 

Fuldtid) 

Tanksprøjte m. CAFS & Cobra 

3 Autosprøjter  

HSRE med Cobra 

2 Vandtankvogne  

Drejestige 32 m 

Rednings-/miljøvogn 

2 Både 
 

Service og 

Beredskab  

Hedensted 1 + 5 Deltid 

Tanksprøjte m. CAFS & Cobra 

Vandtankvogn 7.500 L 

Lift 24 m 
 

Falck 

Tørring 1 + 5 Deltid 

Tanksprøjte m. CAFS 

Vandtankvogn 13.000 L 

Slangetender 
 

Falck 

Brædstrup 1 + 5 Deltid 

Hurtig Sluknings- og Rednings 

Enhed m. UHPS 

Tanksprøjte 5.000 L 

Falck 

Hornsyld 1 + 3 Deltid Tanksprøjte m. UHPS Falck 

Klakring 1 + 3 Deltid Tanksprøjte m. UHPS Falck 

 

3.4.3 Brandstationer – køretøjer og øvrigt udstyr 

Alle køretøjer, som indgår i førsteudrykninger, er fra 2018, og derudover helt opdateret med nyeste 

udstyr, herunder f.eks. frigørelsesværktøj, CAFS, skæreslukkere og UHPS. Der er således kun 

fundet grundlag for mindre forbedringer og udfasninger i forhold til de eksisterende køretøjer og 

udstyr. 

 

I efteråret 2020 er der sat ny drejestige i drift på station Horsens. Drejestigen afløser en ældre red-

ningslift. Den nye drejestige har helt moderne funktioner og øget rækkevidde i forhold til eksiste-

rende redningslift. Derudover er indkøbt springpuder til både den nye drejestige og basiskøretøjet 
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M1 på Station Horsens. Dette kombineret med, at der i baggårde i Horsens centrum nu kan udfø-

res redning med håndstiger gør alt i alt, at påhængsstige S12 kan udfases. Som supplement dertil 

indkøbes flugtmasker til alle basisenheder. Dette understøtter også redning af personer fra røg-

fyldte miljøer. 

 

Som lederstøtteværktøj ønskes anskaffet en drone med termisk kamera. Dronen skal kunne op-

tage og streame live-optagelser både med og uden termisk kamera. Formålet med indkøb af en 

drone er dels at give indsatslederen overblik over f.eks. svært tilgængelige steder, meget brand-

hærgede steder eller et større skadested, dels at live streame til operationschef og/eller vagtcen-

traloperatør. 

 

Til fremførelse af dronen og til varetagelse af lederstøttefunktion indkøbes lederstøttekøretøj. Ved 

større hændelser vil der være behov for et sådan køretøj, som kan betjenes enten af uddannet ind-

satsleder eller frivillige som stabsstøttefunktion. Lederstøttekøretøjet vil også kunne bruges til 

transport af ny bade- og toilettrailer. En bade- og toilettrailer er nødvendig til længerevarende ind-

satser. Sodpartikler er kræftfremkaldende og det er vigtigt, at disse ikke spredes i køretøjer under 

kørsel tilbage fra en indsats eller i baderum på brandstationen. Brandmændene skal således have 

mulighed for at tage bad ved endt indsats. På samme vis er det ikke hensigtsmæssigt, hvis brand-

mændene ikke har mulighed for at besørge under en længerevarende indsats. 

 

Havneområdet i Horsens er i disse år under omdannelse fra erhvervshavn til boligområde. Det be-

tyder, at op mod 5.000 personer kommer til at bo i området tæt ved havnebassinet. Dertil etableres 

der caféer og rekreative udeområder samt havnebad. Det betyder samlet set, at der bliver et helt 

andet bevægelsesmønster af personer helt tæt på havnebassinet. For at sikre en hurtig indsats 

hvis personer kommer i nød i havnebassinet, etableres overfladeredning som en overbygning på 

det eksisterende bådberedskab på station Horsens. Overfladereddere vil således kunne afgå fra 

St. Horsens med 1 minuts beredskab. Overfalderedderne er naturligvis ikke begrænset til at kunne 

indsættes i havneområdet i Horsens. På samme måde som andre specialenheder, vil overflade-

redder kunne indsættes alle steder i slukningsområdet, f.eks. ved badesøer eller andre havne. 
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3.4.4 Udrykningssammensætninger 

Sammensætningen af udrykningsenheder i hele Sydøstjyllands Brandvæsens er nøje geografisk 

inddelt, således det altid er nærmeste enhed, der løser opgaven. Ligeledes er dækningen af assi-

stancekøretøjer fordelt på samme måde, dog med undtagelse af specialenheder som f. eks båd, 

redningsvogn og drejestiger. På stationerne i Hornsyld og Klakring indgår tanksprøjterne i pickli-

sten benævnt TSP og TVG. Dette skyldes, at de begge bliver kaldt til alle 1+5 hændelser, hvor der 

indgår en tankvogn i deres område. Nærmeste enhed er derfor TSP og bemandes med HL+3 og 

følgekøretøjet TVG bemandes med 2 mand. Se mere i ”Delrapport 2 Analyse” afsnit 2.3 Dæk-

ningsområdet. 

 

Der er 29 forskellige udrykningssammensætninger, som bliver aktiveret i forbindelse med modta-

gelse af en 112-melding. Udrykningssammensætningerne er oplistet nedenfor. 

 

Som eksempel vil meldingen ”Bygningsbrand - Etageejendom” altid udløse udrykningssammen-

sætning bestående af ISL+ HL +7, uanset hvor i slukningsområdet skadestedet er. 

Således afsendes altid 1 ISL, 1 Basisenhed (1+3), 1 Supplementsenhed Vand (0+2) og 1 Supple-

mentsenhed stige/lift (0+2), i alt 1 ISL + 1 HL + 7 BM.  

Se evt. udrykningssammensætning i bilag 3.3. 

 

Køretiden for supplementsenheder vil ikke være længere, end at kapaciteten i tanken på basisen-

heden indeholder den mængde vand, som er nødvendigt for at opretholde basisenhedens funktion 

indtil ankomst af supplementsenhed. 

 Sammensætning Bemanding 

1 I1 (ISL) 

2 TSP  (1+3) 

3 HSRE (1+3) 

4 TSP - RED (1+3) 

5 TSP - VTG (1+3) 

6 TSP - Stige (1+3) 

7 I1 - TSP  (1+1+3) 

8 I1 + HSRE (1+1+3) 

9 I1 - TSP - Stige (1+1+3) 

10 I1 - Båd (1+1+3) 

11 I1 - TSP - TVG (1+1+3) 

12 I1 - TSP - Stige (1+1+5) 

13 I1 - TSP - TVG (1+1+5) 

14 I1 - TSP - TSP (1+1+5) 

15 I1 - HSRE - TSP (1+1+5) 

16 I1 - TSP - RED (1+1+5) 

17 I1 - HSRE - RED (1+1+5) 
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18 I1 - TSP - BÅD (1+1+5) 

19 I1 - HSRE - BÅD (1+1+5) 

20 I1 - TSP - TSP - TVG (1+1+5) 

21 I1 - TSP - TSP - Stige (1+1+5) 

22 I1 - TSP - TVG - Stige (1+1+7) 

23 I1 - HSRE - TSP - Stige (1+1+7) 

24 I1 - TSP - TVG - RED (1+1+7) 

25 I1 - HSRE - TVG - RED (1+1+7) 

26 I1 - TSP - TSP - TVG (1+1+7) 

27 I1 - HSRE - TSP - TVG (1+1+7) 

28 I1 - TSP - TVG - TVG (1+1+7) 

29 I1 - TSP - BÅD (1+2+6) 
Tabel 5) Oversigt over udrykningssammensætninger 

3.5 Ledelse 

3.5.1 Holdleder 

Da der er én indsatsleder på vagt i dækningsområdet er det et bærende princip, at holdledere på 

alle brandstationer kan varetage funktionen som teknisk leder på skadestedet, indtil indsatsleder 

ankommer. 

 

Alle holdledere skal herudover have indgående viden og færdigheder i brandslukningsteknik og- 

taktik og specialeværktøjer, således disse anvendes i vides muligt udstrækning. 

 

Det er ligeledes af stor vigtighed, at holdlederne har indgående kendskab til instrukser, planer og 

procedurer og særlige objekter, samt have fornødent kendskab til materiellet i udrykningsvagten.  

Dette er medvirkende til at sikrer en høj kvalitet i den samlede opgavevaretagelse, herunder ved 

hændelser, hvor en indsats skal påbegyndes, inden indsatslederen er ankommet til skadestedet.  

3.5.2 Indsatsledervagt  

Indsatsledervagten i Sydøstjyllands Brandvæsen varetages af én indsatsledervagt i hele området. 

Vagten varetages som udgangspunkt fra Endelavevej eller fra indsatsledernes bopæl. Der etable-

res fast bagvagt indenfor normal arbejdstid, samt tilkaldeordning udenfor normal arbejdstid. Derud-

over er der lavet formel aftale om indsatslederdækning fra Trekantområdets Brandvæsen og Øst-

jyllands Brandvæsen. 

 

Med én indsatsledervagt er størstedelen af udrykningsområdet dækket på 15 minutter, mens hele 

området er dækket på max. 20 minutter. Indsatsleder ved Sydøstjyllands Brandvæsen vil som ud-

gangspunkt altid være fremme på skadestedet så hurtigt, at holdleder fra primær station maksimalt 
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står alene på skadestedet i 15 minutter uagtet om indsatsleder afgår fra Endelavevej eller fra egen 

bopæl. Indsatslederen vil således altid være fremme før assisterende styrker. 

Se yderligere uddybning i delrapport 2. 

 

Fastansatte, som varetager indsatsledervagten, varetager primært myndighedsopgaver i form af 

brandsyn, brandteknisk byggesagsbehandling og lign. ved Sydøstjyllands Brandvæsen. Dette 

medvirker til at sikre vidensdeling mellem den forebyggende og den afhjælpende indsats, da 

begge opgaver styrkes. Dertil opbygges der ligeledes vigtig operativ viden om forskellige risikoob-

jekter i kommunen. 

 

Indsatsledervagten kan varetages af nabokommunerne, hvis dette måtte være nødvendigt. Bered-

skabsstyrelsens vagthavende kan også tilkaldes ved større hændelser.  

 

Indsatsledervagten ved større arrangementer, f.eks. koncerter vil som udgangspunkt være en re-

præsentant fra Sydøstjyllands Brandvæsen. Men der kan også rekvireres indsatsledervagt til 

denne type opgave fra et andet redningsberedskab, hvis vedkommende har rette uddannelse og 

har modtaget forudgående instruktion. 

3.5.3 Indsatschef og/eller operationschef samt lederstøtte 

Ved hændelser med to eller flere udrykningsenheder sendes lederstøtte til skadestedet. Lederstøt-

tens opgaver hos Sydøstjyllands Brandvæsen er at understøtte indsatsleder på skadestedet, og 

forestår således føring af taktisk tavle, radiokommunikation, indhentning af information, logistiske 

opgaver og generel faglig sparring for indsatslederen.  

 

Der etableres et droneberedskab, der betjenes af lederstøttefunktionen. Derved kan indsatslede-

ren på skadestedet relativt hurtigt supplere sit situationsbillede med overblik over hele skadestedet 

med livestreaming. Denne livestreaming ønskes ligeledes at kunne tilgås fra operationschef og 

vagtcentraloperatør.  

 

Sydøstjyllands Brandvæsen arbejder med implementering af indsatschef og/eller operationschef. 

Der arbejdes med en skaleringsmodel, som er en fleksibel model, hvori indgår dels en funktion 

som indsats- eller operationschef – afhængig af den konkrete situation, dels yderligere en indsats-

lederuddannet på vagt.  

 

Operationschefen udøver primært sit virke gennem Vagtcentralen, mens indsatschefen kan virke 

fra en fremskudt position på eller i tilknytning til et skadested. 

 

Styrende for modellen er, at robustheden i den operative ledelse styrkes. 
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Operationschefen vil kunne koordinere og ressourcestyre det samlede beredskab indenfor dæk-

ningsområdet, give beredskabsfaglig sparring til indsatsledelsen på skadestedet, understøtte de 

operative indsatser og foretage den nødvendige planlægning i forhold til at sikre en kontinuerlig 

indsats. Operationschefen har ansvaret for at disponere, prioritere og omfordele de tilknyttede be-

redskabers ressourcer indenfor det samlede dækningsområde, herunder om nødvendigt at træffe 

beslutning om ændring i serviceniveauet. 

 
 

Operationschefen tilsikrer den nødvendige sammenhængskraft mellem det strategiske, det operati-

onelle og det taktiske niveau. Ligeledes samarbejder operationschefen med andre myndigheder og 

stabe på det operationelle niveau, herunder LBS, KSN, AMK og kommunale krisestyringsstabe. 

Som beskrevet under lederstøtte etableres et droneberedskab med termisk kamera. Dette skal un-

derstøtte indsatsledelsen på skadestedet, ligesom live streaming fra drone på skadestedet skal 

kunne tilgås af operationschef og/eller vagtcentraloperatør. Informationer fra en drone bidrager 

dermed yderligere til et fælles situationsbillede og derved understøttes beslutninger på operationelt 

niveau. 

 

Udover indsatschef og/eller operationschef indeholder skaleringsmodellen som nævnt yderligere 

en indsatslederuddannet på vagt. Dette implementeres ved at en holdleder fra hvert døgnvagthold 

på stationen i Horsens uddannes som indsatsledere og navngives herefter skadestedsledere. 

 

Den døgnvagtgørende holdleder indgår i døgnvagten, som en af de fire brandfolk på døgnvagt. 

Holdlederen kan med en afgangstid på maksimalt 5 minutter afgå til skadestedet i hele Sydøstjyl-

lands Brandvæsens dækningsområde for at varetage funktionen som lederstøtte eller skadesteds-

leder. Holdlederen afgår i det tilfælde til skadestedet i Sydøstjyllands Brandvæsens bagvagtskøre-

tøj. 

 

Holdlederen tilgår som lederstøtte eller skadestedsleder ved samtidige eller større hændelser.  

 

Til at dække holdlederen på døgnvagt på stationen i Horsens tilkaldes samtidig en brandmand. Der 

forskydes / rokeres internt på vagtholdet. En holdlederuddannet på vagtholdet rykker således op 

som holdleder, og den tilkaldte brandmand varetager funktion som brandmand på vagtholdet. I til-

fælde, hvor der ikke er en holdlederuddannet på vagt, tilkaldes holdleder på tilkald. 

 

Hvis behovet for oprettelse af skadestedslederfunktionen opstår efter døgnholdet er afgået til ska-

destedet, så kører den supplerende brandmand/holdleder til skadestedet i bagvagtkøretøjet. 
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Der vil således i udgangspunktet være to indsatslederuddannede på vagt. De kan dog alene an-

vendes samtidigt, såfremt der samtidig tilkaldes en brandmand. Der skal således laves en intern 

rokade på vagtholdet eller på skadestedet.  

 

Modellen vil blive implementeret løbende og være fuldt implementeret ultimo 2022.  

 

Med ovenstående model vil der således være to indsatslederuddannede personer på vagt og ni i 

frivagt. 
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3.5.4 LBS og lokalkrisestyringsstab 

Deltagelsen i LBS afhænger af, hvor hændelsen er sket. Er hændelsen sket indenfor Sydøstjyl-

lands Brandvæsens slukningsområde, deltager en ledelsesrepræsentant fra Sydøstjyllands Brand-

væsen, alternativt deltager i stedet et af de øvrige beredskaber, som er en del af Sydøstjyllands 

Politikreds. Dette vil samtidig også øge samarbejdsrelationerne til naboberedskaber og øge mulig-

hederne for vidensdeling. 

 

Alle indsatsledere ved Sydøstjyllands brandvæsen er uddannet i at kunne arbejde i LBS-O og er 

sikkerhedsgodkendt til hemmelig. I LBS-S deltager ledelsen i Sydøstjyllands Brandvæsen.  

 

Kommunal krisestyringsstab 

Deltagelse i de enkelte kommuners krisestyringsstabe kræver lokal viden og kendskab, hvorfor det 

altid vil være en repræsentant fra ledelsen i Sydøstjyllands Brandvæsen som varetager funktionen.  

Sydøstjyllands Brandvæsens ledelse vil således altid være repræsenteret i kommunernes respek-

tive krisestyringsstabe.  

Oversigt over varetagelse af lederfunktioner 

X = Kan og skal indgå 
(X) = Kan i helt særlige situationer varetage funktionen 

Tabel 6) Varetagelse af lederfunktioner i Sydøstjyllands Brandvæsen 

  

  SOJBV Ledelse 
Særligt udd. 
indsatsledere 

Indsatsledere 
Nabo indsats-

ledere 
Beredskabs-

styrelsen 

Indsatsleder X X X X  

Skadestedsleder X X X X X 

Indsatsledervagt 
ved særlige     
arrangementer 

X X X (X)   

LBS - O X X X (X)   

LBS - S X         

Indsatschef X X       

Operationschef X X       

Kommunal krise-
stab 

X         
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3.6 Øvelse og uddannelse 

Krav til uddannelser og kompetencer blandt mandskab og ledere er detaljeret beskrevet ”Bilag 2.6 

Øvelse og Uddannelse” og opsummeret i ”Delrapport 2 Analyse august 2020”  

3.6.1 Uddannelse på mandskabsniveau 

I tæt samarbejde med brandstationerne vil Sydøstjyllands Brandvæsen fremadrettet være tovhol-

der på at tilrettelægge øvelsesaktiviteter på tværs af alle brandstationer. 

Formålet er at sikre ensartet kompetenceniveau. Gennemførelsen af øvelserne vil stadig være på 

de enkelte brandstationer, men øvelserne forankres hos administrationen i brandvæsenet. Det be-

tyder også, at hvis en medarbejder skulle være forhindret i at deltage i en øvelse på egen station, 

så kan denne blot gennemføre øvelsen hos en af de øvrige stationer. 

 

Samtidig kan mandskab fra stationer med specialeberedskaber også deltage på stationer, som 

ikke har de enkelte specialeværktøjer, således at alle stationer opnår kendskab til materiel og ud-

styr. Ved de årlige større og mere komplekse øvelser, bliver mandskabet trænet på tværs, uden 

skelen til tilhørsforhold. På den måde opnås samtræning og faglig sparring på tværs af stationerne. 

 

Udover gennemførelse af den lovpligtige vedligeholdelsesuddannelse afsættes der ekstra uddan-

nelse til hver station med fokus på hvilke specielle kompetencer, som de enkelte stationer skal op-

retholde. 

 

Grund-, funktions- og holdlederuddannelse varetager leverandører selv. 

3.6.2 Uddannelse på lederniveau  

Der skal forsat gennemføres årlige øvelser, hvor lederniveauerne i det operative beredskab træ-

nes. På disse øvelser inviteres også samarbejdspartnere, såsom politi og præhospitalt beredskab, 

således at også indsatsledelsen på tværs trænes. Dette implementeres i tråd med anbefalingerne 

fra robusthedsanalysen -  ”Analyse af de kommunale redningsberedskabers robusthed og dimensi-

onering 2019 Hovedrapport”. 

 

Der er lavet samarbejdsaftale med Sydøstjyllands Politi og Region Midtjylland om tværfaglig ud-

dannelse. Politiet faciliterer samarbejdet gennem et stabssamarbejde benævnt LBS-Ø. Se detalje-

ret beskrivelse i Bilag 2.6. 
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3.7 Øvrige områder 

3.7.1 Vandforsyning 

I udtalelsen fra Beredskabsstyrelsen om den risikobaserede dimensionering i 2016, var der fra Be-

redskabsstyrelsens side fokus på den transportable vandmængde i Sydøstjyllands Brandvæsens 

slukningsområde.  

 

Sydøstjyllands Brandvæsens har i den mellemliggende periode fulgt situationen om vandforsyning 

nøje. Til trods for både samtidige hændelser og flere større hændelser med stort ressourcebehov, 

har der i perioden ikke været opgaver, hvor den kontinuerlige vandforsyning ikke har været til-

strækkelig. 

 

Før 2016 var der ikke et samlet overblik over hele slukningsområdets brandhaner og tilstanden af 

brandhanerne. Sydøstjyllands Brandvæsen har i perioden kortlagt samtlige brandhaner, serviceret 

og geokodet dem. Det giver et hurtigt taktisk overblik og mulighed for at lave en effektiv vandforsy-

ningsplan i forbindelse med brandslukning. 

 

Desuden har implementeringen af nye, effektive slukningsmetoder, betydet en markant forbedret 

udnyttelse af vandets effekt, hvilket medvirker til et reduceret vandforsyningsbehov. 

 

Derfor er den samlede konklusion, at Sydøstjyllands Brandvæsens samlede transportable vand-

mængde på 82.900 vand vurderes at være tilstrækkelig til løsning af langt størstedelen af hændel-

serne i udrykningsområdet.  

 

Plan for vandforsyning til brandslukning i Sydøstjyllands Brandvæsen er vedlagt i bilag 3.1 

3.7.2 Ø – Beredskab 

Der er to større øer i brandvæsenets slukningsområde, hhv. Hjarnø og Endelave. 

På begge øer er der etableret et egentlig beredskab, hvor Hjarnø er bemandet med 6-8 frivillige, 

som er uddannet på niveau med en grunduddannet brandmand. På samme måde er der på Ende-

lave uddannet 6-8 brandfolk, som ligeledes har uddannelse på niveau med grunduddannelse ind-

sats. Herudover har ca. 36 frivillige på øen uddannelse i almene brandslukningsopgaver.  

 

På både Endelave og Hjarnø er de frivillige uddannet til at anvende røgdykkerapparat, hvorfor en 

udvendig indsats i røgmiljø, stadig kan iværksættes indtil assisterende styrker når frem. 
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På materielsiden er der på Hjarnø placeret en trailer med forskelligt brandmateriel, røgdykkerud-

styr, samt en traktorvogn med 4000 liter vand og en pumpe. På Endelave er der en mere udvidet 

pakke, bestående af brandmateriel, røgdykkerudstyr, pumpe og to vandtankvogne på 1500 liter. 

Sydøstjyllands Brandvæsen har opgraderet materiellet på begge øer, således der er moderne ma-

teriel, nye røgdykkerapperater, udvidet førstehjælpsudstyr mm. Desuden er på Endelaveindkøbt og 

implementeret en moderne traktorvogn med 3.000 l. vand, lavtrykspumpe og slangevinde. Vognen 

er finansieret med støtte fra Trygfonden, som også har bevilliget midler til nye indsatsdragter og 

personlig udrustning. Implementeringen heraf i oktober 2021. 

 

Derudover vil Sydøstjyllands Brandvæsen forsat fremadrettet arbejde på en løsning, hvor der skal 

etableres et mere borgernært beredskab. Et eksempel kunne være, at civilbefolkningen på begge 

øer uddannes til i højere grad at deltage i brandforebyggelse- og slukning, samt en ordning hvor 

der i videst mulig omfang etableres røgalarmer i alle private boliger på øen, samt placeres brand-

slukningsmateriel på relevante steder. I 2019 og 2020 har der været gennemført flere ”robust bor-

ger” arrangementer samt gennemført røgalarmpatrulje på Endelave. 

3.7.3 Frivillige 

Frivillige i beredskabet er mest udbredt i Horsens kommune. Hedensted har ikke frivillige tilknyttet 

beredskabet, hvilket naturligt har begrænset anvendelsen. 

 

De frivillige har en stor andel i Sydøstjyllands Brandvæsens varetagelse af opgaver med indkvarte-

ring og forplejning i både Hedensted og Horsens kommune. De frivillige vil fortsat være et element 

for det operative beredskab i Sydøstjyllands Brandvæsen. Det skal undersøges nærmere, hvilke 

opgaver de frivillige skal varetage, herunder hvordan og i hvilket omfang Hedensted og Horsens 

Kommune kan anvende de frivillige i kommunernes indsatser mod vejrlig. 

 

Et af de elementer, som skal afsøges nærmere, er anvendelsen af frivillige til stabsstøtte. Med 

stabsstøtte menes støtte til de funktioner og opgaver som knytter sig til indsatslederens opgaver. 

Det kunne være som ordonnans/radiomand/logfører på større skadesteder eller medlemmer i en 

operativ stab, i forhold til kommunikationstjeneste eller på anden lignende vis.  

3.7.4 Indkvartering og forplejning  

Beredskabslovens § 12 pålægger det kommunale redningsberedskab at kunne modtage, indkvar-

tere og forpleje evakuerede og andre nødstedte. Hedensted og Horsens Kommuner kan indkvar-

tere og forpleje nødstedte togpassagerer og bilister f.eks. i forbindelse med snestorm mm. Ud-

gangspunktet er at beredskabet skal kunne håndtere 1.000 nødstedte personer. 
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Indkvartering og forplejning varetages af redningsberedskabets ca. 15 frivillige i samarbejde med 

centralkøkkener på plejecentre i kommunerne. De frivillige har herudover feltkomfur og andet nød-

vendigt udstyr til rådighed. Der er på forhånd udpeget egnede faciliteter og Horsens Kommune rå-

der over fornødent indkvarteringsmateriel. 

 

Indkvarterings- og forplejningsplan er vedlagt som bilag 3.2 til delrapport 3.  

3.7.5 Vejrlig og klimatilpasning 

Der har i Sydøstjyllands Brandvæsens dækningsområde været en række eksempler på indsatser, 

som relaterer sig til vejrligshændelser. I december 2015 var Hedensted kommune kraftigt ramt af 

oversvømmelser på Juelsminde-halvøen og i juni 2016 blev også dele af Horsens midtby ramt af 

oversvømmelser. I februar 2020 var en dæmning inkl. sluse ved Bygholm Sø vest for Horsens 

midtby tæt på at kollapse. 

 

Begge kommuner arbejder generelt med klimatilpasningsudfordringerne i de respektive forvalt-

ningsområder. Sydøstjyllands Brandvæsen indgår i begge kommuners beredskabsplaner, således 

at der er sikret en sammenhæng mellem den kommunale drift og redningsberedskabet. Endvidere 

deltager redningsberedskabet med input og løsningsforslag, når kommunerne efterspørger dette.  

Konkret arbejder Horsens Kommune strategisk med tiltag mod oversvømmelse, bl.a. ved etable-

ring af engsøer til forsinkelse af overfladevand fra landområder samt i planlægningen for byudvik-

ling, hvor der stilles krav om forhøjede byggekoter på vandnære arealer. Hedensted Kommune har 

indkøbt vandbarriere, som er placeret i Juelsminde. Vandbarriererne betjenes af ansatte ved He-

densted Kommune sammen med den lokale brandstation. 

 

Brandvæsenet understøtter kommunerne i størst muligt omfang såvel afhjælpende som planlæg-

ningsmæssigt. I det strategiske arbejde anvendes ledelseskompetencer, ligesom brandvæsnet i 

højere grad ønsker at inddrage de frivillige i det udførende arbejde. De frivillige kan indsættes i 

konkrete indsatser. Det vil oftest være som bistand til kommunernes igangsatte indsatser, men der 

vil også være mulighed for, at de frivillige kan indsættes sammen med den lokale brandstation og 

Beredskabsstyrelsen, hvis det måtte blive nødvendigt at tilkalde assistance derfra. 

3.7.6 Vagtcentral  

Sydøstjyllands Brandvæsen betjenes af vagtcentralen ved Horsens Kommune, Service og Bered-

skab, som dækker hele Sydøstjyllands Brandvæsens dækningsområde. 

 

Vagtcentralen disponerer såvel egne ressourcer som ressourcer ved naboberedskaber for assi-

stance til hændelserne. Der disponeres til enhver tid nærmeste relevante ressource til hændelser, 
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uagtet om det er en primær udrykning defineret i udrykningssammensætningen, sekundær udryk-

ning eller det er en assistanceopgave. 

 

Vagtcentralen har flådestyringssystem for alle udrykningsenheder i Sydøstjyllands Brandvæsens 

dækningsområde. Derved har operatøren til enhver tid det fulde overblik over udrykningsenhe-

derne. 

 

Sydøstjyllands Brandvæsens vagtcentralen har herudover adgang til Rednings Beredskabernes 

Informations System (RBIS) og har derigennem det nationale ressourceoverblik ved beredskabs-

enhederne. Ved større eller komplekse hændelser kan derved rekvireres nærmeste assistanceen-

hed og/eller specielmateriel.  

 

Der foregår pt. arbejde med udvikling af vagtcentralen således den i fremtiden lever op til anbefa-

lingerne i robusthedsanalysen. I udviklingsarbejdet er der bl.a. fokus på arbejdsplads for operati-

onschefen herunder værktøjer til samlet ressourceoverblik, storskærme til GIS-kort mv. storskærm 

til streaming fra skadestedet og forskellige tavler til at understøtte arbejdet som operationschef.  

 

Ligeledes pågår et nationalt arbejde med at følge op på anbefalingerne i rapporten ”Analyse af de 

kommunale redningsberedskabers robusthed og dimensionering” af december 2019. Anbefalin-

gerne skal omsættes til konkrete løsninger, hvorefter der skal tages konkret stilling til implemente-

ring af de konkrete løsninger. Det samlede arbejde tilstræbes at være tilendebragt inden udgangen 

af 2022. Udfaldet af dette arbejde kendes selvsagt endnu ikke, men vil blive fulgt nøje. 

3.8 Robusthed 

3.8.1 Samarbejde  

Sydøstjyllands Brandvæsen kan klare størstedelen af de almindeligt forekommende hændelser i 

slukningsområdet med de tilpassede udrykningsenheder.  

 

Ved samtidige hændelser i slukningsområdet, hvor det lokale brandvæsen allerede har afsendt 

dele af styrken til anden hændelse, kan den resterende styrke således sammensættes med sup-

plerende styrker fra andre brandstationer. Drejer det sig om et område, hvor det lokale brandvæ-

sen sædvanligvis er dækket af et minut-beredskab, indkaldes stationsdækning til opretholdelse af 

minut-beredskabet. 

 

Udover Sydøstjyllands Brandvæsens eget operative beredskab, kan brandvæsenet tilkalde assi-

stance fra nabokommuner eller andre nærliggende kommuner, idet alle kommunale redningsbe-
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redskaber har forpligtet sig til at stille personel og materiel til rådighed for et andet beredskab. Der-

udover vil det altid være muligt for LBS eller lign. at iværksætte yderligere tilkald af ressourcer til en 

hændelse. 

 

Udover kommunal assistance er det ligeledes muligt for Sydøstjyllands Brandvæsen at tilkalde as-

sistance fra det statslige beredskab, primært fra Beredskabsstyrelsen Midtjylland, men derudover 

fra de øvrige centre. 

 

Endelig råder Beredskabsstyrelsen over en række specialeberedskaber, såsom droner, højdered-

ning i meget store højder, HazMat, udvidet kemikalieberedskab, højtrykskompressor, belysnings-

materiel m.v. 

 

Der er udarbejdet mødeplan for JYSK centrallager i Uldum (Bilag 3.5). For nuværende forefindes 

der ikke møde- og alarmeringsplaner på andre objekter i dækningsområdet. Arbejdet med risiko-

identifikationen og den efterfølgende analysefase har indikeret, at det kan være relevant at af-

dække, hvor der evt. bør udarbejdes yderligere møde- og alarmeringsplaner. Det kan være aktuelt 

for identificerede objekter, hvor helt særlige og/eller hændelser med stor konsekvens vil kunne fo-

rekomme. Det kan eksempelvis være objekter som Amcor Flexibles, Air Liguide, Palsgaard, Daka 

Biodiesel, Vejlefjord Rehabilitering, Hotel Vejlefjord, Regionshospital Horsens m.fl.  

 

Arbejdet med at afdække behovet for yderligere møde- og alarmeringsplaner, samt udarbejdelse af 

disse, forventes afsluttet medio 2021. 

3.8.2 Afløsning ved længerevarende indsatser 

Ved længerevarende og krævende indsatser, skal der ske en udskiftning af personellet. Denne ud-

skiftning vil altid være situationsbestemt i forhold til den enkelte indsats. Som udgangspunkt vil der 

blive taget stilling til, om den konkrete station kan stille med vagtfrit personale. Alternativt vil det bli-

ver vurderet, hvilken station som bedst kan afgive ressourcer, om ressourcerne skal komme for-

skellige steder fra, og hvilke kompetencer der er brug for. 

 

Har en lokal brandstation været aktiveret på en større hændelse, hvor personalet har været særligt 

belastet, er der mulighed for, at stationen i en periode efter indsatsen er bemandet med andet per-

sonale end dem som har været indsat. Det kunne være med brandfolk fra andre stationer, vagtfri 

personale eller andre. 

 

Opgaven med planlægning for afløsning vil være forankret ved operationscheffunktionen i forbin-

delse med indsatsen. Planlægningen vil koordineres med de pågældende leverandører. 
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3.9 Serviceniveau 

Det samlede materiale, som er beskrevet i planen opsummeres nedenfor i serviceniveau som ind-

arbejdet danner grundlag for planen. 

Tiltag vil implementeres løbende i planperioden. 

 Punkt Serviceniveau 

1. Stationsplacering og responsti-
der 

 Station Horsens, fortsætter uændret 

 Station Brædstrup, fortsætter uændret 

 Station Hedensted, fortsætter uændret 

 Station Tørring, fortsætter uændret 

 Station Klakring, fortsætter uændret 

 Station Hornsyld, fortsætter uændret 

 Station Endelave, fortsætter uændret 

 Station Hjarnø, fortsætter uændret  

 Der indgås beredskabsaftale med Østjyllands 

Brandvæsen om dækning af område Ved-

slet/Grumstrup og Yding  

 Der indgås beredskabsaftale med Trekantområ-

dets Brandvæsen om dækning af område Lindved 

og Daugaard 

 Øvrige beredskabsaftaler fortsætter 

2. Bemandingsniveau og udryk-
ningssammensætninger 

Vagtsatte ressourcer: 

 1 indsatsleder 

 7 holdledere 

 31 brandmænd 

 2 frivillige brandmænd  

 I alt 1+7+33 

Ø-beredskaberne  

 Hjarnø, 6 frivillige 

 Endelave, 36 frivillige 

 

Frivillige brandtjeneste  

 15 frivillige  
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Indkvartering og forplejning 

 15 frivillige  

Bemandingen disponeres i henhold til bilag 3.3 udryk-

ningssammensætning. 

3. Operativ ledelse - Sydøstjyllands Brandvæsens indsatsledervagt vareta-
ges af én vagt i hele området, som dækkes af en ind-
satsleder i fast vagtordning af det fastansatte personale 
 

- Inden for normal arbejdstid er der fast indsatslederbag-

vagt, samt ikke vagtsat tilkaldeordning udenfor normal 

arbejdstid 

 

- Der er indgået formelle aftaler om indsatslederdækning 

med Trekantområdets Brandvæsen og Østjyllands 

Brandvæsen 

 

- Alle holdledere kan varetage funktionen som teknisk le-
der 
 

- Der arbejdes med implementering af indsatschef og/el-
ler operationschef 
 

- Indsatsleder vil som udgangspunkt altid være fremme 

på skadestedet således holdleder fra primær station 

maksimalt står alene på skadestedet i 15 minutter. 

Indsatslederen vil således altid være fremme før assi-

sterende styrker 

 

- Der etableres en stabsstøttefunktion bemandet med fri-

villige 

4. Køretøjer og materiel 
 Der indkøbes lederstøttekøretøj 

 Der indsættes udstyr og materiel til overfladered-

ning på station Horsens 

 Der indkøbes drone med termisk kamera  

 Påhængsstige S12 udfases 

 Der indkøbes ekstra flugtmasker til basisenheder 

på station Horsens  

 Der indkøbes traktortrukket tankvogn og nye 

branddragter til Endelave 

 Der indkøbes trailer/skurvogn til bade- og toiletfor-

hold på skadestedet 

 Der udarbejdes investeringsplan for den løbende 

udskiftning af køretøjer og materiel 
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5. Vandforsyning 
 Vandforsyningen for Hedensted og Horsens Kom-

mune er baseret på centralt placerede brandhaner 

i øvrige større bysamfund med større vandværks-

kapacitet. Dertil udbygget brandhanenet og tank-

vogne uden for de større byområder 

 Nuværende administration af brandhaner fortsæt-

ter uændret 

 Branddamme medregnes ikke i vandforsyningen 

til brandslukning 

6. Uddannelse og øvelse 
 Øvelser og uddannelse koordineres og gennemfø-

res på tværs af brandstationer i dækningsområdet 

 Alle operative medarbejdere gennemgår 24 timers 

lovpligtig vedligeholdelsesuddannelse årligt 

 Alle operative medarbejdere gennemfører 2 timers 

fysisk evaluering årligt 

 Der tillægges vedligeholdelses timer for specifikke 

specialer på hver enkel brandstation 

 Der planlægges og afvikles større tværgående sa-

marbejdsøvelser i samarbejde med Sydøstjyllands 

Politi, Region Midtjylland, naboberedskaber mv. 

7. Frivillige 
 Brandtjenesten – fortsætter uændret  

 Forplejningstjenesten – fortsætter uændret 

 Der arbejdes med etablering stabsstøttefunktion 

 Der arbejdes med mulighederne for at etablere et 

klimaberedskab 

 Der arbejdes med etablering af logistiktjeneste 

8. Indkvartering og forplejning 
 Målsætning er at kunne indkvartere og forpleje 

1000 nødstedte personer 

 Der udarbejdes indkvarterings og forplejningsplan 

dækkende hele brandvæsnets område 

9. Risikobaserede forebyggelses-
tiltag 

 De forebyggende tiltag - som beskrevet i bilag 2.5 

prioriteres og indarbejdes i brandvæsenets stra-

tegi og årshjul 
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3.10 Oversigt over tilhørende bilag 

3.1: Plan for vandforsyning til brandslukning 

3.2: Indkvarteringsfaciliteter  

3.3: Udrykningssammensætninger 

3.4: Indsats på Endelave 

3.5: Mødeplan JYSK 


